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งานวิจยั ด้านสุขภาพในอนาคต:
อยู่ ใ น “วัฒนธรรม” ของเรา
ใครคือผู้ประดิษฐ์คิดค้นหลอดไฟ

■

โทมัส เอดิสัน (พ.ศ. 2390-พ.ศ. 2474)

หากคุณคิดว่าคือ “โทมัส อัลวา เอดิสัน” คุณ...ตอบ ผิด ถนั ดเลย
แต่ไม่ต้องเสียใจ เพราะเกือบจะทุกคนที่ตอบแบบนี ้
้ หลายสิบปี ก่อน
ความจริงคือหลอดไฟได้รับการประดิษฐ์คิดค้นขึน
ที่เอดิสันจะจดสิทธิบัตรหลอดไฟในเวอร์ชั่นของตัวเองในปี พ.ศ.
2422 เพราะเกือบ 40 ปี ก่อนหน้ านั ้ น ในปี พ.ศ. 2383 มีนักวิทยา
ศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่ งชื่อ วอร์เรน เดอ ลา รัว ได้พัฒนาหลอดไฟ
้ มา แต่ปัญหาคือ ไส้หลอดไฟทําจากทองคําขาว ซึ่งมีราคาแพงมาก
ขึน
ดังนั ้ น คนทั่วไปจึงไม่มีโอกาสได้ใช้ นอกจาก เดอ ลา รัว แล้ว
ยังมีนักประดิษฐ์คนอื่นอย่างน้ อยอีก 6 คนก่อนหน้ าเอดิสันที่ได้ชื่อ
ว่าเป็ นผู้พัฒนาคิดค้นหลอดไฟเช่นกัน แต่การประดิษฐ์เหล่า
นี ้ มีข้อบกพร่อง เพราะบางชิน
้ มีราคาแพงจนเกินไป บางชิน
้
ต้องใช้กําลังไฟมาก และบางชิน
้ ก็ไหม้เร็วเกินไป
แล้วเอดิสันทําอะไร เอดิสันทําให้หลอดไฟ สมบูรณ์ แบบ นั่ นเอง
เอดิสันสร้างหลอดไฟหลอดแรกที่มีราคาถูก น่ าเชื่อถือ และสามารถ
ผลิตได้ในจํานวนมาก เขาทําให้หลอดไฟสามารถนํ ามาใช้งานได้
้ คนแรก
อย่างกว้างขวาง เอดิสันอาจไม่ได้เป็ นผู้คิดค้นหลอดไฟขึน
แต่เขาเป็ นผู้ทําให้หลอดไฟสามารถนํ ามาใช้งานได้จริง

นอกจากนี ้ เรายั ง สามารถเห็ น รู ป แบบเดี ย วกั น นี ้ ไ ด้ ใ นเรื่ อ งราว
ของโจนาส ซอร์ ก ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งและมี ชื่ อ เสี ย งจากการคิ ด ค้ น
วั ค ซี น รั ก ษาโรคโปลิ โ อในปี พ . ศ . 2498 ในความเป็ นจริ ง มี ก าร
พั ฒ นาและทดสอบวั ค ซี น โรคโปลิ โ อในมนุ ษย์ ม าก่ อ นหน้ านั ้ น แล้ ว
ในช่ ว งต้ น ปี พ . ศ . 2478 แต่ ว่ า วั ค ซี น เหล่ า นี ้ มี อั น ตรายต่ อ การนํ ามา
ใช้ ม าก โจนาส ซอร์ ก ไม่ ไ ด้ เ ป็ นคนที่ คิ ด ค้ น วั ค ซี น โปลิ โ อ แต่ ว่ า เขา
ทํ า ให้ วัค ซี น มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ การใช้ ง านและนํ ามาใช้ รัก ษาได้ จ ริ ง
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■

การฉี ดวัคซี นโปลิ โอ สหรัฐอเมริกา

เซลล์ทัง้ หมดนี ้ จึงมีศักยภาพในการกลายเป็ นเซลล์ภายในร่างกาย
มนุ ษย์ประเภทใดก็ได้ ซึ่งความสามารถนี ้ เรียกว่า เซลล์ต้นกําเนิ ดพลูริโพ
เทนท์

■

ลํ าดั บชั น
้ ของเซลล์ ต้นกํ าเนิ ด
เซลล์ต้นกำเนิดพลูริโพเทนท์

้ ได้
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์นั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตมนุ ษย์ให้ดีขึน
อย่างไม่ต้องสงสัย แต่หากการค้นพบใหม่ๆ นั ้ นไม่สามารถนํ ามาใช้
ได้จริง แล้วจะมีประโยชน์ อะไร หากยาเพนนิ ซิลินสามารถผลิตได้
เพียงปริมาณเล็กน้ อย หากคอมพิวเตอร์แพงเกินไปที่จะผลิต
และมีเฉพาะคนที่รวยมากๆเท่านั ้ นที่สามารถใช้งานได้ หากการ
้ เครื่องบินปราศจากซึ่งความปลอดภัยและมีเฉพาะสําหรับผู้กล้า
ขึน
้ การค้นพบที่ดี
ท้าทายเท่านั ้ น ฉะนั ้ น ในการพัฒนาโลกใบนี ้ ให้ดีขึน
คือทุกคนสามารถนํ ามาปรับใช้ได้จริง
นั่ นทําให้ในปี พ.ศ. 2555 Ajinomoto Co., Inc. (“บริษัท Ajinomoto”)
พบว่า มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการค้นพบที่สําคัญของยุคสมัยใหม่นี้ท่ี
สามารถนํ ามาใช้ได้ทั่วโลก

รางวัลโนเบลสาํ หรับการ
ค้นพบทีย่ งิ่ ใหญ่

รางวัลโนเบลในปี พ.ศ. 2555 สาขาสรีรวิทยาหรือสาขาการแพทย์
ได้มอบให้กับ John B. Gurdon และ Shinya Yamanaka “ผู้ค้นพบว่า
เซลล์เต็มวัยสามารถพัฒนาให้กลายเป็ นเซลล์ตัวอ่อน ที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็ นเซลล์ได้เกือบทุกชนิ ดในร่างกาย (Pluripotent)”
เหมือนว่ารางวัลโนเบลส่วนใหญ่ที่ให้กับงานด้านวิทยาศาสตร์
แม้ฟังดูเป็ นเชิงวิชาการ แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจ
มนุ ษย์ก็เหมือนกับสัตว์ทัง้ หมดที่เริ่มต้นชีวิตจากเซลล์เพียงเซลล์เดียว
นั่ นคือเซลล์ไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว ซึ่งเรียกว่า ไซโกต เซลล์นี้จะแบ่ง
ตัวออกเป็ นสองเซลล์ ทัง้ สองเซลล์นี้จะแบ่งตัวเป็ นสี่เซลล์และเพิ่มไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะมีมากกว่าล้านล้านเซลล์ เซลล์แต่ละประเภทมีหน้ า
ที่แตกต่างกัน เซลล์เม็ดเลือดแตกต่างจากเซลล์ผิวหนั ง และเซลล์ประ
สาทแตกต่างจากเซลล์หัวใจดังนั ้ น เซลล์แรก ซึ่งเป็ นเซลล์เริ่มต้นของ

เซลล์ผิวหนั ง

เซลล์เม็ดเลือด

เซลล์ประสาท

เซลล์อ่ืนๆ...

คุณค่าด้านศักยภาพของความสามารถในการสร้างเซลล์ที่แตกต่างกัน
หลายประเภท ทําให้นักวิจัยต่างให้ความสนใจมาเป็ นเวลาหลายปี
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2411 นั กชีววิทยาชาวเยอรมัน แอนซ์ ฮาเอคเคล
(Ernst Haeckel) ได้ใช้คําว่า เซลล์ต้นกําเนิ ดหรือสเตม
เซลล์ (Stem cell) ในการอธิบายไข่ท่ีผสมแล้วและมีศักยภาพในการ
แบ่งแยกออกไปเป็ นเซลล์ต้นกําเนิ ดประเภทใดก็ได้ในร่างกาย1
และตัง้ แต่นั้นมา นั กวิทยาศาสตร์ต่างก็ใฝ่ ฝันถึงอนาคตที่จะ
้ โดยในทาง
นํ าเซลล์เหล่านี ้ มาใช้เพื่อพัฒนาสุขภาพมนุ ษย์ให้ดีขึน
ทฤษฎีแล้ว การใช้เซลล์ต้นกําเนิ ดพลูริโพเทนท์นั้น ผู้ท่ีมีภาวะการ
ทํางานของอวัยวะบกพร่องควรสามารถสร้างอวัยวะใหม่เองได้
โดยที่ร่างกายไม่ต่อต้านอวัยวะที่เกิดใหม่นี้ เนื่ องจากเซลล์ที่
สร้างอวัยวะนั ้ นมาจากพันธุกรรมเดียวกัน วิทยาศาสตร์ในยุคนี ้
ก้าวหน้ าไปอย่างมากราวกับเรื่องแต่งก็ว่าได้
แต่สิ่งที่ยากสําหรับการวิจัยสเตมเซลล์: นั่ นคือ การค้นหาสเตมเซลล์
นั่ นเอง โดยในช่วงเริ่มแรกของการพัฒนานั ้ น เอ็มบริโอหรือตัวอ่อน
ของมนุ ษย์เกิดมาจากสเตมเซลล์เกือบจะทัง้ หมด แต่การใช้เซลล์
เอ็มบริโอในการวิจัยนั ้ นยังมีการถกเถียงกันด้านจริยธรรมอย่างมาก
ทัง้ นี ้ สเตมเซลล์สามารถพบได้ท่ีสายสะดือของทารก แต่ว่าไม่ใช่ทุกคน
ที่สามารถเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ที่สามารถเก็บรวบ
รวมและรักษาเซลล์เหล่านี ้ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ ยังสามารถพบ
สเตมเซลล์ในร่างกายมนุ ษย์ด้วย แต่มีปริมาณที่น้อยมากๆ และเมื่อนํ า
ออกมาจากร่างกายแล้วจะแบ่งตัวได้ไม่ค่อยดี
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ปัจจัยเหล่านี ้ ส่งผลให้การค้นคว้าวิจัยสเตมเซลล์ทําได้ไม่เต็มที่
แต่สถานการณ์ ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก เมื่อเพียงสิบปี ก่อน
ในปี พ.ศ. 2549 Shinya Yamanaka สามารถทําให้เซลล์ของหนู โต
เต็มวัยกลายเป็ นเซลล์เริ่มต้นที่สามารถกลายเป็ นเซลล์ภายใน
ร่างกายประเภทใดก็ได้ ซึ่งเขาเรียกมันว่า เซลล์ต้นกําเนิ ดที่ได้จาก
้ ๆ ว่าเซลล์ iPS และเขาได้
การเหนี่ ยวนํ าเซลล์ร่างกาย หรือเรียกสัน
ทําทดลองแบบเดียวกันนี ้ ในเซลล์มนุ ษย์ในหนึ่ งปี ให้หลัง
การค้นพบที่น่าทึ่งนี ้ หมายความว่า ในทางทฤษฎี มันอาจไม่จําเป็ น
อีกต่อไปที่จะต้องเก็บเซลล์ต้นกําเนิ ดจากเอ็มบริโอ หรือค้นหา
้ มาแทน
ในร่างกายมนุ ษย์ที่มีอยู่เพียงน้ อยนิ ด เราแค่ทําเซลล์ iPS ขึน

ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็ นเวลา 2 ปี ก่อนที่ Shinya Yamanaka จะได้รับรางวัล
โนเบลสําหรับงานวิจัยของเขา เขาได้ก่อตัง้ องค์กรหนึ่ งที่มีชื่อว่า
CiRA ซึ่งเป็ นศูนย์วิจัยสํ าหรับการวิจัยและการใช้งานเซลล์ iPS (iPS Cell
Research and Application) โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเซลล์ iPS
เพื่อใช้เป็ นวิธีบําบัดรักษาทางการแพทย์แบบใหม่2 และในฐานะที่บริษัท
Ajinomoto เป็ นผู้นําด้านงานวิจัยและการผลิตกรดอะมิโน ทําให้บริษัทเป็ น
ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการทํางานร่วมกันในโครงการนี ้ โดยบริษัท
้ งเซลล์ให้กับงานวิจัยเซลล์ iPS ของ CiRA
Ajinomoto เป็ นผู้พัฒนาอาหารเลีย
■

บริษัท Ajinomoto เข้ าเยี่ ยมศาสตราจารย์ Shinya Yamanaka

(คนที่ 3 จากขวา )

บริษัท Ajinomoto
เข้
ามามีบทบาทอย่
างไร
ปกติแล้วผู้คนนึ กถึงบริษัท
ว่าเป็ นบริษัทผลิตอาหาร
Ajinomoto

ซึ่งก็เข้าใจถูกแล้ว แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบริษัท Ajinomoto

นั ้นดําเนิ นงานด้านวิทยาศาสตร์มากมายแค่ไหน โดยเฉพาะในด้านกรดอะมิโน

สําหรับเซลล์ iPS ที่กลายเป็ นเซลล์ประเภทอื่นๆ นั ้น เซลล์เหล่านี ้
ต้องมีการแบ่งตัว และในการแบ่งตัว เซลล์ตอ้ งอยู่ในสภาวะแวดล้อม
ที่เหมาะสม เช่นเดียวกับเมล็ดที่ตอ้ งการดินในการเติบโต
เรียกว่า อาหารสําหรับเลีย้ งเซลล์ ซึ่งเกิดจากส่วนผสมของกรดอะมิโน
วิตามิน กลูโคส ไขมัน สารโกรทแฟคเตอร์และแร่ธาตุปริมาณเล็ก
น้ อยที่จําเป็ นในการช่วยให้เซลล์เจริญเติบโตได้ด6ี
■

องค์ ประกอบของอาหารเลี ย้ งเซลล์

บริษัท Ajinomoto ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกรดอะมิโนใน
การพัฒนายาต่างๆ มาเป็ นเวลานานกว่า 60 ปี แล้ว ในปี พ.ศ. 2499
ทาง Ajinomoto เป็ นบริษัทแรกของโลกที่ผลิตผลึกกรดอะมิโน
สํ าหรับสารละลายอาหารที่ให้ทางเส้ นเลือด ผลิตภัณฑ์สารอาหารที่ ให้
ผ่านทางสายยาง และส่ วนผสมต่างๆ ของยา หลังจากนั ้ น บริษัท
Ajinomoto ได้ พั ฒ นาอาหารที่ อ ยู่ ใ นสภาพของสารอาหารหลายชนิ ด
ด้วยกัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ ด้วย ดังนั ้ น บริษัท Ajinomoto
จึงเป็ นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาอาหารเลีย้ งเซลล์ให้
กับ CiRA

แร่ ธ าตุ
สารโกรท
แฟคเตอร์

วิ ต ามิ น
กรดอะมิ โ น

ไขมั น

กลู โ คส

Ajinomoto Group

เลี ย้ งเซลล์ iPS

ส่งเสริมการพั ฒนาอาหาร

• เทคโนโลยีในการผลิตส่วนประกอบ

ในฐานะผู้นําระดับโลกในการผลิตและจําหน่ ายกรดอะมิโน
คุณภาพสูง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สําหรับการผลิตยา บริษัท Ajinomoto
สามารถผลิตและจําหน่ ายกรดอะมิโนที่ปลอดจากส่วนประกอบที่
ได้มาจากสัตว์และสามารถตรวจสอบถึงที่มาของส่วนประกอบได้
• การออกแบบส่วนประกอบและสูตร
ด้วยมรดกงานวิจัยของเราที่ดําเนิ นการศึกษาเกี่ยวกับสารอาหาร
กรดอะมิโนและระบบเผาผลาญอาหาร บริษัท Ajinomoto
เป็ นเจ้าของเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง “ความรู้ความชํานาญ”
ในการกําหนดส่วนประกอบที่มีอยู่หลายสิบชนิ ดเพื่อประกอบ
เป็ นอาหารเลีย้ งเซลล์ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
• เทคโนโลยีในการวิเคราะห์
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ของบริษัท Ajinomoto สําหรับกรดอะ
มิโนและสารอาหารที่สามารถตรวจสอบถึงที่มาที่ไปได้ สามารถ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยําสูง ซึ่งทําให้เราสา
มารถกําหนดสูตรอาหารเลีย้ งเซลล์ที่มีศักยภาพสูงได้ พร้อมทัง้
มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
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StemFit®: ความลงตัวที่

สมบูรณ์ แบบสาํ หรับงานวิจัย
เซลล์ต้นกําเนิ ด
วิธีที่ทํากันโดยทั่วไปคือ มีการเลีย้ งเซลล์ iPS
ในอาหารเลีย้ งเซลล์ที่มีส่วนประกอบของเซลล์ของหนู และสั ตว์อื่นๆ
รวมถึงส่ วนประกอบที่ได้จากมนุ ษย์6
มีความปลอดภัยอย่างมากเนื่ องจากมีการลดความ
เสี่ ยงการปนเปื ้ อนทางชีวภาพที่ไม่ได้ตัง้ ใจลง6 เพื่อยืนยันจุดนี ้ บริษัท
Ajinomoto ได้ ทํ า งานร่ว มกั บ องค์ ก รดู แ ลด้ า นยาและอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์
StemFit®

(Pharmaceutical and Medical Devices Agency:

ของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งระบุแล้วว่า StemFit®
นั ้ นไม่ได้มีส่วนประกอบของสั ตว์และไม่ได้มีองค์ประกอบที่ได้มาจาก
มนุ ษย์ หลังจากที่ดําเนิ นการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน6

ซึ่งเซลล์ท่ีได้รับการจัดเก็บเหล่านี ้ คือเซลล์ท่ีมีความเป็ นไปได้สูงที่
ร่างกายของผู้ป่วยจะยอมรับเพื่อการรักษา เนื่ องจากหนึ่ งในอุปสรรค
ของเวชศาสตร์ฟื้นฟู สภาวะเสื่ อมโดยการใช้เซลล์ iPS นั ้ นมีต้นทุนสู งและ
ต้องใช้เวลานานในการผลิตเซลล์ iPS จากเซลล์ร่างกาย การทําสต็อก
เซลล์ท่ีสามารถใช้ได้ในสถาบันวิจัยและโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกนั ้ น คาดว่า
จะส่ งผลในทางบวกอย่างมาก5 และแน่ นอน การใช้อาหารเลีย้ งเซลล์
StemFit ของบริษั ท Ajinomoto นั ้ น เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโครงร่า งวิจั ย
มาตรฐานที่ CiRA
®

ถึงแม้ว่า บริษัท Ajinomoto อาจไม่มีแนวโน้ มว่าจะได้รับรางวัล
โนเบลแต่เรามีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็ นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถช่วย
สร้างประโยชน์ จากการค้นพบครัง้ ยิ่งใหญ่ท่ีได้รับรางวัลโนเบลให้กับ
นั กวิจัยทั่วโลก เรามีความหวังอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถสนั บสนุ น
ทางด้านสุ ขภาพและการแพทย์สมัยใหม่สาหรับโลกใบนี ้ ได้ต่อไป

PMDA)

นอกจากนี ้ StemFit® เป็ นอาหารเลีย้ งเซลล์คุณภาพสู งและ
มีประสิ ทธิภาพสู ง เซลล์สามารถเพิ่มจํานวนในอาหารเลีย้ งเซลล์
StemFit® และมี อั ต ราการเจริญ เติบ โตสู ง ทํ า ให้ ง านวิจั ย ไม่ เ พี ย งสา
้ แต่ยังมีราคาไม่แพงอีกด้วย6
มารถเลีย้ งเซลล์ได้มีประสิ ทธิภาพมากขึน

■

ตั วอย่ างของเวชศาสตร์ฟื้นฟู สภาพเสื่อมโดยใช้ เซลล์ iPS ในมนุ ษย์
เก็บเซลล์จากอาสาสมัคร
สร้างเซลล์ iPS

สร้างและเพิ่ม
จํานวนเซลล์ iPS

ก้าวไปข้างหน้ า

การเพิ่มจํานวนเซลล์ iPS

อะไรคือก้าวต่อไปสํ าหรับงานวิจัยเซลล์ iPS ในช่วงต้นปี พ.ศ.
2543

เซลล์เปลี่ยน
สภาพ

แนวทางของสถาบันสุ ขภาพนานาชาติของสหรัฐอเมริกากล่าวไว้ว่า ...

“งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่ องกับเซลล์ต้นกําเนิ ดพลูริโพเทนท์ของมนุ ษย์นั้น

สร้างความหวังให้กับวิธีการบําบัดรักษาแบบใหม่ๆ
ให้แก่โรคที่ทําให้อ่อนเพลีย และอาการบาดเจ็บต่างๆ รวมถึง
โรคพาร์คินสั น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปลอกประสาทเสื่ อมแข็ง
การบาดเจ็บและแผลจากไฟไหม้ รวมถึงการบาดเจ็บที่ไขสั นหลัง”3
ซึ่งการค้นพบด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู สภาวะเสื่ อมนี ้ เป็ นสิ่ งที่น่าตื่นเต้น
พอๆ กับการค้นพบตัวยาใหม่ เพราะเซลล์ iPS ช่วยนั กวิจัยค้นหา
การรักษาใหม่ที่รวดเร็วกว่าเดิม ด้วยงานวิจัยอันลํา้ สมัยที่สุดของ
้ จงถึงกลไกของ
CiRA ทางศาสตราจารย์ Junya Toguchida ได้ ชี แ
FOP (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva)

ซึ่งเป็ นภาวะอ่อนเพลียเนื่ องจากกระดูกเติบโตในเนื ้ อเยื่อของกล้าม
เนื ้ อและบริเวณอื่นที่ไม่ควรจะเติบโต และในท้ายที่สุดได้มีการ
ค้นพบยารักษาสํ าหรับโรคนี ้ โรค FOP นั ้ นพบได้น้อยมาก
ในประเทศญี่ ปุ่ นมี ผู้ ป่ วยโรคนี ้ เพี ย ง 80 ราย
เท่ า นั ้ น แต่ ด้ ว ยการใช้ iPS ในการพั ฒ นายา
ทําให้ปัจจุบันนั กวิจัยต่างก็มีความหวังในการรักษาโรคนี ้ 4
การริเริ่มที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างที่ดําเนิ นการที่ CiRA เรียกว่า
การทําสต็อคเซลล์ iPS สํ าหรับโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟู สภาวะเสื่ อม
ซึ่งโครงการนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและเก็บรักษาเซลล์
iPS ในคลั ง เก็ บ เซลล์

โดยทั่วไปแล้วการปลูกถ่ายจากเซลล์อื่นที่มีพันธุ
กรรมเดียวกันเพื่อปลูกถ่ายให้กับอวัยวะที่ไม่ทําง
าน (บกพร่อง) ในอาสาสมัครเดียวกัน

เปลี่ยนสภาพไปเป็ น
เซลล์จอประสาทตา

เปลี่ยนสภาพไปเป็ น
เซลล์กล้ามเนื ้ อหัวใจ

เปลี่ยนสภาพไปเป็ นเซลล์
ประสาท (เซลล์ประสาท)

การปลูกถ่าย
อวัยวะ
การรักษาเพือ่ ฟื ้ นสภาพกล้าม การรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้น
่ ย่อนสภาพตามอายุขยั
(หัวใจล้มเหลว)
เนื ้อทีห

การรักษาอาการบาด
เจ็บทีไ่ ขสันหลัง

เกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto Co., Inc.
บริษัท Ajinomoto เป็ นผู้ผลิตเครื่องปรุง อาหารแปรรูป
เครื่องดื่มคุณภาพสูง รวมถึงผลิตกรดอะมิโน ยารักษาโรค
และสารเคมีคุณลักษณะพิเศษ เป็ นเวลาหลายปี แล้วที่บริษัท Ajinomoto
ได้สนั บสนุ นวัฒนธรรมด้านอาหารและสุขภาพมนุ ษย์ผ่านการใช้งาน
เทคโนโลยีกรดอะมิโนอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันบริษัทได้มีความ
้ กับแนวทางเพื่อการพัฒนาแหล่งทรัพยากรอาหาร
เกี่ยวโยงเพิ่มขึน
สุขภาพมนุ ษย์และความยั่งยืนสากล บริษัทก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2452
และตอนนี ้ ดําเนิ นกิจการใน 30 ประเทศและภูมิภาค บริษัท Ajinomoto
มียอดขายสุทธิในปี งบประมาณ 2016 จํานวน 1,091.1 พันล้านเยน
(10,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สํ าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท
Ajinomoto (TYO:2802) กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.ajinomoto.com.
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรืออ้างอิงและวารสารที่สนั บสนุ นข้อมูลใดๆ
ที่อยู่ในจดหมายข่าวนี ้ กรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์ของบริษัท
Ajinomoto ที่: ajigcd_newsletter@ajinomoto.com
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คําศัพท์:
ไซโกต
เซลล์ไข่ที่ผสมแล้ว
เซลล์ต้นกําเนิ ดพลูริโพเทนท์
้ เป็ นเซลล์ทุกประเภทในร่างกายมนุ ษย์
อธิบายถึงเซลล์ที่สามารถเจริญเติบโตขึน
เซลล์ต้นกําเนิ ดจากเอ็มบริโอถือว่าเป็ นเซลล์ที่วิวัฒนาการได้หลายอย่าง
PMDA (องค์กรดูแลด้านยาและอุปกรณ์ การแพทย์
PMDA เป็ นหน่ วยงานที่ดูแลด้านกฎหมายในญี่ปุ่น

หรือ Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)
ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
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